
 

 

 תקנון בית העלמין 

 הגדרות:

כל מאן דהוא שבתעודת הזהות שלו, או במרשם האוכלוסין,  מצוין בסעיף  –תושב חגלה בעל נכס 

 והוא בעל נכס. מגורים: "כפר חגלה"

  האמור בתקנון זה תקף לגברים ונשים במידה שווה.

 

 הקדמה:

העלמין לצרכינו ובהתאם להסדיר את הפעילות של בית עקב מצוקת מקום בבית העלמין החלטנו 

 תקנון זה. כל זאת במטרה לשפר ולשמור את המקום בהתאם לכבוד הראוילרוח הזמן במסגרת 

 .ולאפשר שנים רבות קדימה קבורה נאותה

 זכות קבורה .1

. לגבי קברים של בני זוג במכפלותקבורה נעבור למעתה ואילך  – קבורה במכפלות .א

ובמידת    תיעשה קבורה במכפלות בהסכמה בלבד  (  -----ביום אישור תקנון זה )קיימים  

 .  האפשר

מכפלה באותה העלמין רשאי להיקבר -בן/בת זוג של מי שקבור בבית – בני/בנות זוג .ב

 ללא תשלום נוסף במידה וקבורה כזאת אפשרית.

 הכפר  ולבניהם תושביקבורה ללא תשלום שמורה ל: זכות תושבים בעלי נכס .ג

  (. נשואים)אינם  שטרם הקימו משפחה , ובנותיהם

יש להם ש, ובני זוגם בנותיהם ובניהם של מיסדי המושב )נספח א'( – לשעבר כפר בני .ד

העלמין תמורת תשלום של  קרובי משפחה הגרים בכפר, יהיו רשאים להיקבר בבית

 (. מכפלה₪ ליחידת קבר )יחידת קבר= 20,000

גר בכפר ברצף אך , ל נחלה או נכסתושב שאינו בע  - תושבים שאין להם נחלה/נכס: .ה

זכאי להיקבר בבית העלמין תמורת תשלום שנים, ועד למותו חי בכפר, יהיה    15  -מעל ל

ההגדרה הנ"ל לא יהיה זכאי לקבורה בבית העלמין ₪.  תושב שאינו עונה על    20,000של  

 של הכפר אלא בבית העלמין של המועצה.

ברו בבית העלמין ייק ושהורי ןנכס בלבד שמעונייבעל   – הורים של חברים בעלי נכס .ו

לכל בעל  הזכות תינתן לחלקת קבורה אחת )כאמור בכפולה(  ₪. 20,000סך של  םישל

 . נכס

במקרה של קטין שהלך לעולמו בטרם עת, וקבור בבית  –קטין שקבור בבית העלמין  .ז

יהיו רשאים להיקבר בבית  אינם תושבים בעלי נכס, הם ההוריםובמידה והעלמין, 

 ₪.  20,000העלמין תמורת 

רוב של שני ע"י ויאושרו רק מקרים שאינם מפורטים בתקנון, יידונו :  מקרים חריגים .ח

 . האגודה החקלאיתהנהלת חברי הוועד המוניציפלי ו( מחברי 2/3לישים )ש



 

 

שמירת מקום תתאפשר לבן זוג/בת זוג אשר בן זוגו/זוגתו קבור/ה כבר בבית העלמין  .ט

ביום אישור תקנון זה )תאריך:____________( ללא תשלום. כל בקשה אחרת 

₪,  10,000לום של תחויב בתש העלמין,-ידי ועדת בית-שתאושר עללשמירת מקום, 

 נכס.  יותתאפשר אך ורק לבעל

ידי ועדת -בחירת מקום הקבורה תתאפשר ביום הטקס. במידה ותאושר הבקשה על .י

 .₪ 10,000העלמין תחויב בתשלום של -בית

התמורה, שתיגבה בהתאם לסעיפים הנזכרים לעיל, תופקד בחשבון ייעודי נפרד לבית  .יא

 העלמין, ותשמש לתחזוקה ולפיתוח בית העלמין בלבד. 

לפי הקריטריונים ו/או הסכומים לתשלום זכותו של אדם להיקבר בבית העלמין  .יב

 אם הוא עבר מהכפר לבית אבות או למוסד רפואי.  יפגעוהמוזכרים לעיל, לא 

 העלמין.  גלה תקבל בברכה תרומות לאחזקת ביתקהילת כפר ח – המורמתן ת .2

מעוניין לבקש לקבור את מקורבו, ישלם החבר בעל זכות כמוגדר לעיל  :  אם  מועד התשלום .3

  את התשלום שנקבע בתקנון במועד הבקשה.

: ביצוע הקבורה יבוצע ע"י חברת קדישא של המועצה הדתית במסגרת המועצה הקבורה .4

בעל המקומית של עמק חפר. נוהל הקבורה יבוצע על פי הנוהל המקובל, אלא אם ביקש 

 מקום הקבורה יהיה לפי תכנית קבורה סדורה.  או משפחתו אחרת. הזכות

קבר והמרחק מהקבר קום המדויק של חפירת היהמ מידות הקברים )פרטים טכניים(: .5

השכן ייקבע ע"י ועדת בית העלמין. מצבת קבר בודד תוגש על הבסיס )יסוד( לא יעלה על 

ס"מ במרכז   0.60  -מ'. המצבה תיבנה ברוחב סטנדרטי של כ  2.20מטר ואורך של    1רוחב של  

המרחק בין ס"מ.  40 -הבסיס. בהתאם למדידות אלה, המרחק בין מצבה למצבה יהיה כ

בכדי לשמור על חזות בית העלמין ולהבטיח ניצול אופטימלי ס"מ.    80רים יהיה  שורות הקב

 יוכשרו גבולות הקברים מראש.  –

העלמין או מי מטעמה -ידי ועדת בית-נן עלתתוכשתילת עצים    :  גינון/צמחיה בבית העלמין .6

באמצעות התקנת טפטפות אם תוסדר אפשרות השקייה  . בלבדהגנן ידי -ותבוצע על

אין לחברים רשות לטפל בצנרת בלבד.  הגנןבאחריות ההשקיה היא המשפחה תבקש זאת. 

 , או להוסיף טפטפות ומתזים כלשהם, אלא לאחר תיאום עם הגנן. ההשקיה

 הדגשים: .7

 מסביב לקבריםיהיה באחריות הגנן בלבד. טיפול בגינון בית העלמין בהיקף גינון  .א
תבוצע ותטופל ע"י הגנן בטפטוף בלבד ההשקיה  באחריות המשפחה בלבד.)גיזום( יהיה 

 בלבד. 

 לעזור לנו לשמור על המקום בצורה מכובדת ונאותה. מתבקש הציבור  .ב

 הערות:

הוועד המחירים הנקובים לעיל יהיו ניתנים לשינוי מעת לעת ע"י ועד בית העלמין ובאישור   .1

  המוניציפלי והנהלת  האגודה החקלאית.

"י הנזק עוימומן במידה וייגרם נזק למציבה קיימת ע"י קבלן הבונה מציבה לפלוני, יתוקן  .2

  הקבלן הבונה ובאחריות המזמין .

  למזכירת הועד המקומי בלבד.פנייה להסדרת קבורה תהיה  .3



 

 

 רשימת מייסדי המושב –נספח א' 

 אבגוש מלכה ואברהם  

 אלנר ברכה וזאב  

 אמנותי צפורה ואריה  

 ארליך רחל ופנחס  

 בן זאב הכהן רבקה ועזרא  

 בן צבי רחל ושאול  

 בן שחר מלכה ואליעזר  

 גולדשטיין דבורה  

 גניחוביץ' אידל וישעיהו 

 גרומן רחל ואלתר  

 גרומן חיה ודב  

 גרומן מרדכי ופסיה  

 בינה ויוסף   (דג ) דגן 

 הירשפלד תקוה ונחום  

 הירשפלד חוה וצבי  

 הרשטיג סיציליה וצבי  

 ויסוקר טובה ויצחק  

 וינברג שבתאי  

 וינברג ויסמן מלכה  

 ויסמן אליהו 

 וזלמן   חיינר סוניה 

 טויב מרים ופנחס  

 יוסלבסקי אשקה ויצחק  

 כלב אסתר וישראל  

 לגרמן צפורה ודוד  

 לייבוביץ' ציפורה ושרגא  

 לינדנפלד רחל וזאב  

 מוקרון לאה וליפא  

 מנייביץ' אלקה וזלמן  

 סגל שרה ואברהם  

 פוגטש שרה ודב  

 פוקס סוניה ויוסף  

 פורטנוי צפורה ויוסף  

 פידל לאה ואברהם  

 ק נחמה ויעקב  פינצ'ו 

 פינקל יונה ויוסף  

 פפרקורן צילה ואפרים  

 פרבר עליזה ואליעזר  

 פרץ ברטה ויום טוב  

 פרקר דריזל ומשה  

 צינקר שרה ואברהם  

 צרפתי סופיה ויוסף  

 קלוגמן אסתר וקלמן  

 קליפר אסתר וצבי נטע  

 פרידה ומאיר   ( קומיסרצ'יק) קמיר 

 קנדל ז'ניה ומשה  

 ביה ויהודה   קסוצקי 

 קסטרו שרה ויעקב  

 רבינוביץ' מרים וישראל  

 ריער לאה וזכריה  

 שטרסבורג רחל ומשה  

 שיין יוכבד ויעקב  

 שניט אולגה ואליהו  

 שרוני מיכאל ומרים 

 


